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Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl.09.00-12.00

Beslutande

Lars-Göran Wiberg, ordf
Ulla Magnusson, PRO
Pauli Petersson, SPF
Kjell-Göran Hansson, SPRF
Bo Lindoff, SKPF
Axel Wahlqvist,ON

Ersättare

John Nylander, PRO
Nils Mårtensson, PRO
Allan Sjöberg, PRO
Bo Wolke, SPF
Ulla Eberhardt, SPF
Barbro Bengtsson, SPF
Hanna Karlsson, SPRF
Uno Håkansson, SKPF

Övriga deltagande

Bengt-Arne Persson, ekonomichef
Laila Jeppsson, omsorgschef
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent, sekreterare

Utses att justera

Kjell Göran Hansson

Justeringsplats/tid

Senioren

Sekreterare

___________________________________________________
Kerstin Beyhammar

Ordförande

___________________________________________________
Lars-Göran Wiberg

Justerare

___________________________________________________
Kjell Göran Hansson

Justering

Paragrafer 123- 132
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Mötets öppnande
KPR § 123
Ordförande Lars-Göran Wiberg hälsar alla välkomna och förklarar
dagens sammanträde öppnat.
Delgivning och justering av protokoll
KPR § 124
Pensionärsrådet au protokoll 2008-10-23
Rådet beslutar
att godkänna protokollet samt
att lägga detsamma till handlingarna.
Budgeten 2009.
KPR § 125
Se bilaga
Ekonomichef Bengt- Arne Persson informerade om budget 2009 och
flerårsplanen 2010-2011. Se bilaga nr 1.
Årets resultat beräknas sluta på plus 11 Mnkr. Den höga
investeringsvolymen som genomfördes 2008 förklaras av att
underhållet i kommunen byggnader har varit eftersätt under flera år
och stora ombyggnader har varit nödvändiga. Mycket av detta arbete
är nu slutfört. För 2009 beräknas investeringarna sjunka till en mera
normal nivå. Soliditeten är mycket stark för Hässleholms kommun i
jämförelse med landet i övrigt. Bland de kommuner i Skåne med
högsta skattesatserna finns Hässleholms kommun på åttonde plats.
De planeringsramar som togs i juni har skrivits ner på grund av det
aktuella finansläget, från ett överskott på 13,4 Mnkr till
underskott på 12,0 Mnkr orsaken är minskade skatteintäkter och
högre pensionskostnader. Kommunens strategi för placeringar av
kapital sker med försiktighet. De 700 Mnkr som är placerade har
under året minskat med 1 %. Alla nämnder förutom omsorgsnämnden har för 2009 effektiviseringskrav på mellan 0,5 och 1%.
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Nytt reglemente för färdtjänsten
KPR § 126
När färdtjänstlagen trädde i kraft i januari 1998 övergick färdtjänsten
från att vara en myndighetsfråga till en transportfråga.
I och med detta är också färdtjänsten en trafikpolitisk fråga.
Se bilaga nr 2.
KSau har antagit det lagda förslaget om nytt färdtjänstreglemente
som börjar gälla fr.o.m. 2010-07-01.
Förslag från rådsmedlem
att på färdtjänsttillståndet bör framgå vart man ska vända sig om
man har klagomål.
Aktuellt i verksamheten
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar.
KPR § 127
Vårdtyngdsmätning har genomförts under vecka 42 på kommunens
särskilda boenden. Resultaten från dessa visar att
8 % av brukarna har behov av mindre insatser än 11 timmar/ vecka.
18 % har behov av 12-23 timmar/vecka
17 % har behov av 24-33 timmar/vecka och
37 % har ett behov av mer än 44 timmar/vecka.
För de brukare som redovisar behov av små insatser kan
Trygghetsboende vara ett alternativ till vistelsen på det särskilda
boendet.
Revision. Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion av
hemtjänstverksamheten. Även omsorgsnämndens ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet för den hälso- och sjukvård som ges
inom kommunens äldreomsorg är genomförd. Socialstyrelsen
kommer tillsammans med länsstyrelsen att göra tillsyn av hur
kommunen följer LSS lagstiftningen. Revisorerna har gett uppdrag
om en vårdtyngdsmätning som belyser om bemanningen inom
äldreomsorgen är rätt dimensionerad i förhållande till aktuell
omsorgstyngd samt ge förslag på åtgärder. Omsorgschefen anser att
dessa granskningar har ett stort värde för det fortsatta interna
arbetet.
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Sysselsättningsgrad. Omsorgsförvaltningen har genomfört en
förfrågan till alla 1300 anställda inom Kommunals avtalsområde, om
vilka önskemål de har om sysselsättningsgrad. Resultatet blev att
drygt 400 anställda vill arbete mer tid. Alla som vill ska ges
möjligheter att öka sin sysselsättning efter vad som är praktiskt
möjligt.
Uppsökande verksamhet. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att
alla som fyllt 75 år årligen ska erbjudas ett besök i hemmet.
Trygghetsuppringning ska återinföras så att brukaren ska kunna få
tillsyn på två olika sätt- dels genom att personal kommer hem till
brukaren och ser att allt är som ska, eller efter överenskommelse
genom telefonuppringning.
Rådsmedlemmarna var positiva till denna förändring.
Tillkommande ärenden.
Trygghetsboende
KPR § 128
Bestotomten i Stoby och Ringcentralstomten i Hässleholm är
aktuella för byggnation av trygghetsboende. KSau har beställt
plan för de aktuella områdena. Förslaget som har diskuterats är att
Bestotomten ska bebyggas med 30 marklägenheter och
Ringcentralen med 70-75 lägenheter på höjden. Båda förlagen ska
arbetas parallellt.
Rådet finner det angeläget att de informeras och att deras
synpunkter beaktas vid planeringen för boendet.
Byggnation på Å-parksområdet.
KPR § 129
Rådsmedlem är starkt kritisk till informationen som redovisades i
Norra Skåne avseende byggnation Å-parksområdet. I artikeln
erbjuder EG- Bygg i Vinslöv att bygga lägenheter i två våningar,
innehållande två – respektive tre rum och kök, till enligt
rådsmedlem en allt för hög kostnad.
Rådet efterfrågar om byggföretaget äger berörd fastighet eller
endast har optionsrätt?
Frågan kunde inte besvaras under mötet.
KorsKyrkan i Tyringe.
KPR § 130
KorsKyrkan finns med som alternativ i diskussionerna avseende
allaktivitetshus. Tyringeborna har olika uppfattningar om lämplig
byggnad för den tänkta verksamheten. Utredningen av
ärendet pågår.
Justering
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Qvarngårdens framtid.
KPR § 131
På fråga från rådsmedlem om Qvarngårdens framtid, framkom att
investeringsbehovet är stort om det ska kunnas bedriva verksamhet i
alla byggnader. Omsorgschefen lämnar över frågan till tekniska
nämnden och återkommer med svar.

Mötets avslutande.
KPR § 132
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar dagens
sammanträde avslutat.
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